KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Na základě platné legislativy stanovuje ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 v 1. kole.
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ TVOŘÍ:
Školní přijímací zkouška (váha 75 %)
Studijní průměr na vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy ZŠ (váha 25 %)
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU BUDE TVOŘIT TEST Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
(VYTVOŘENÝ PODLE VZORU TESTŮ CERMATU). OBSAH ZKOUŠKY ODPOVÍDÁ RÁMCOVÉMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
Délka testu: 60 minut
V případě nařízení Vlády ČR se zkouška může konat distančním způsobem. Nastane-li tato situace, podrobnosti o této podobě zkoušky zveřejníme na našich webových stránkách.
Školní přijímací zkouška bude shodná pro všechny uchazeče o středoškolské vzdělání v oborech veřejnosprávní činnost a informační služby a mediální komunikace v denní i dálkové formě.
Výsledek testu tvoří 75 % výsledku přijímacího řízení.
KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Přijímání uchazečů ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb.,
zákona 178/2016 Sb., vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a Opatření
obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021.
Pro školní rok 2021/2022 nabízíme žákům ZŠ tyto obory vzdělání:
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
72-41-M/01 Informační služby a mediální komunikace
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – dálková forma
Přihláška k přijímacímu řízení pro 1. kolo:
V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč podává přihlášku ke studiu na předepsaném
tiskopisu potvrzenou základní školou do 1. 3. 2021 na adresu Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o.,
Řepčínská 239/101, Olomouc. Uchazeč, který podává pro 1. kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na
obou přihláškách školy, obory vzdělání, popř. zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.
Každý uchazeč o studium na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. bude přijímán ke studiu na základě
výsledku školní přijímací zkoušky, tuto zkoušku může konat ve dvou termínech, do celkového pořadí v přijímacím řízení bude v tomto případě započítán lepší výsledek.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c
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školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou ke studiu odevzdat
platné doporučení školského poradenského zařízení pro uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky.
Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mají na základě ustanovení § 20 odst. 4 školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách. Na základě jejich žádosti se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka a znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří ústním pohovorem. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou.
U oborů veřejnosprávní činnost a informační služby a mediální komunikace není vyžadován na přihlášce
posudek praktického lékaře.
Hranice úspěšnosti v přijímací zkoušce není na naší škole stanovena.
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí známka z českého jazyka a dále známka z cizího
jazyka na vysvědčení z 1. pololetí 8. ročníku ZŠ. V případě rovnosti dle předchozího pak rozhodne lepší výsledek školní přijímací zkoušky.
Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů mohou být následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci
využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění.
V případě, že k 1. březnu 2021 obdrží škola menší počet přihlášek, než je plánovaná kapacita jednotlivých
oborů, je ředitelka školy oprávněná zrušit školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a uchazeči
budou přijati bez přijímací zkoušky (denní forma studia) či na základě doložení ukončení základního vzdělání (dálková forma studia). Uchazeči o denní formu studia doloží ukončení základního vzdělání nejpozději do
zahájení školního roku 2021/2022.
Termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole na Střední odborní škole Olomouc spol. s r. o.:
· 15. dubna 2021 OD 9:00
· 19. dubna 2021 OD 9:00
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 28. dubna 2021 na úřední desce školy a na webových stránkách školy (www.skolaodborna.cz) a uchazeči budou mít 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku
na zvolenou školu, čímž potvrdí svůj zájem o studium.
Pokud se pro vážné důvody ke školní přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může
nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy
(tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací (viz § 60c odst. 3 a
§ 62 odst. 1 školského zákona).
Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu
krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření
podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může
ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od
termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na
jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob
nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by
způsobil nezanedbatelné obtíže.
V Olomouci
dne 17. 1. 2021

RNDr. Hana Blahová
ředitelka školy
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